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Consiliul Local al Comunei Șincai, întrunit în ședință extraordinară 

Ținând seama de rezultatul alegerilor locale din 27.09,2020 care a dus la schimbarea 

primarului comunei Șincai și implicit duce la schimbarea reprezentantului legal al proiectului 

luând act de: 

a) încheierea civilă nr. 6009/2020 a Judecătoriei Târgu – Mureș, secția civilă, pronunțată 

în dosarul nr. 10631/320/2020, având ca și obiect validare primar; 

b) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Șincai, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat cu nr. 2839/16.12.2020; 

c) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr. 2840/16.12.2020; 

d) avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Șincai, 

constatând necesitatea de schimbare a reprezentantului legal al proiectului „DOTAREA 

SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, 

JUDEȚUL MUREȘ” 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

b) Art. 7 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică – Republicată; 

c) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

              În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art. 139 alin.(1), art.196, alin.(1), lit. a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. - Se aprobă desemnarea d-lui POP VASILE, având funcția de primar al comunei 

Șincai, drept reprezentant legal al proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ”, depus spre 

finanțare la AFIR.  

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 

Șincai, reprezentantul legal al comunei Șincai Dl. POP VASILE fiind nominalizat pentru relaţia cu 

AFIR în derularea proiectului.   

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Șincai, în 

termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Șincai și prefectului județului Mureş și se aduce la 

cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.sincai.ro .  
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HOTĂRÂREA nr. 54 
                                                                           Din 17.12.2020 

privind desemnarea d-lui POP VASILE în calitatea sa de primar al comunei Șincai ca 

reprezentant legal al proiectului „DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA ȘINCAI, JUDEȚUL MUREȘ” 
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